Έντυπο ενημέρωσης συγκατάθεσης για χρήση
φωτογραφίας και βίντεο σε εκδηλώσεις του ΔΠΘ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Στα πλαίσια της εκδήλωσης που οργανώνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με
υπεύθυνο οργάνωσης Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης , ενδέχεται να
ληφθούν φωτογραφίες και να γίνουν ψηφιακές καταγραφές ( βίντεο) από επαγγελματίες
φωτογράφους .Οι φωτογραφίες θα δημοσιευτούν στα social media των φωτογράφων για
την επιλογή των φωτογραφιών που θέλετε να αποκτήσετε. Επίσης ενδέχεται να ληφθούν
πλάνα από τα τοπικά ΜΜΕ για την προβολή της εκδήλωσης.
Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι εθελοντική και κατά την προσέλευσή σας στον
χώρο της εκδήλωσης καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να μη γίνει καταγραφή
των προσωπικών σας δεδομένων .
Τα προσωπικά σας δεδομένα που ενδεχομένως θα καταγραφούν δεν θα τα διατηρήσουμε.
Θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας κατά την είσοδό σας στο αμφιθέατρο όπου θα
πραγματοποιηθεί η τελετή. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποτύπωσή σας σε
φωτογραφικό στιγμιότυπο ή την προβολή σας στο βίντεο, θα υπάρξει μέριμνα ώστε να
εξαιρεθείτε.
Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τα
δικαιώματα σας ή αν πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΠΘ dpo@duth.gr και θα ανταποκριθούμε το
συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα για την πολιτική προστασίας του απορρήτου
και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό μας τόπο
https://duth.gr/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR
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Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου και συμφωνώ να
ληφθούν και να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες και βίντεο όπου εμφανίζομαι στα
παρακάτω μέσα ( Παρακαλούμε να συμπληρώσετε υποχρεωτικά μια από τις δύο επιλογές
για τις φωτογραφίες και για το βίντεο):
Μέσο προβολής

Στα ΜΜΕ

Ονοματεπώνυμο
Ε-mail /κινητό
Υπογραφή

Για τις Φωτογραφίες

Για το Βίντεο

ΝΑΙ _____ ΟΧΙ_____

ΝΑΙ _____ ΟΧΙ_____

ΝΑΙ _____ ΟΧΙ_____

ΝΑΙ _____ ΟΧΙ_____
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